
 

 

Zápis z jednání komise cestovního ruchu RM ze dne 11. 5. 2022 

Přítomni: F. Košťál, A. Jiřičková, P. Zivrová, N. Engelen, M. Kirschová, M. Rejl, Š. Šádková 
Omluveni: J. Staněk, J. Machek,  
Host: D. Lukaštík, M. Kameníková 

 
Místo jednání: zasedací místnost starosty města 

Program jednání: 

1. Komunikační strategie města – představení navrhovaného vzhledu pro cestovní ruch 
2. Informace o realizovaném Fam tripu  
3. Různé  

 
Zápis z jednání komise: 

1. Členům komise CR byl představen návrh jednotného vizuálního stylu města pro cestovní ruch. Zpracování 
grafického manuálu pro cestovní ruch nebyl součástí hlavní zakázky a muselo by být dofinancováno. 
Komise upozornila na složitost v udržování dvou vizuálů a na problémy, které to s sebou může nést. 
Členové se shodují spíše v cestě spojování vzhledu (jeden vzhled pro komunikaci města i směrem 
k turistovi). Snažit se s tvůrci vzhledu o zapracování palety barev pro možnost odlišení nabídek i př. 
připojení sloganu k názvu města. 
 

Komise doporučuje nejít dvojí cestou, ale cestou sjednocení a propojení. 

2. Členové komise CR byli seznámeni s průběhem Fam tripu, který se uskutečnil 21. a 22. dubna 2022. Fam 
trip byl zaměřen na zážitky při návštěvě turistického cíle (tiskání na látky v Expozici textilního tisku, 
zdobení ozdob při exkurzi ve výrobně vánočních ozdob, krmení žiraf a nosorožců během návštěvy zoo) a 
byl hodnocen pozitivně, ubytovatelé na některých místech byli prvně a na vlastní kůži zažili to, co budou 
ubytovaným klientům nabízet. Součástí akce byla aktualizace a distribuce tištěných propagačních 
materiálů a výměna kontaktů mezi ubytovateli.  
 

Komise doporučuje pokračovat v pravidelném setkávání s ubytovateli, případně se pokusit vyhledat další 

cílovou skupinu.  

3. Různé 

Komisi CR byly předloženy návrhy na aktualizaci panelů na náměstí, které budou propagovat turisticky 

zajímavá místa Podkrkonoší.  

Komise CR doporučuje v rámci komunikace s ubytovateli prověřit zájem o umístění stanoviště na sdílená 

kola v jejich blízkosti, v případě, že by byla pilotní fáze projektu vyhodnocena kladně a město sdílená kola 

nabízelo i po zkušební lhůtě (květen, červen). 

 

  

Další termín jednání komise CR bude upřesněn. 

Zapsala: Šárka Šádková 

Filip Košťál, DiS. 

předseda komise  


